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Charles Darwin 

Sobre les (inexistents) relacions entre 
Darwin i Mendel 
Aquest any que finalitza va commemorar-se, entre d’altres, els 200 anys del naixement 
de Charles Darwin i els 150 anys de la publicació de la seva obra més important, 
L’origen de les espècies. En ella, no només planteja l’existència de l’evolució biològica, 
sinó que també proposa una teoria explicativa sobre la mateixa, postulant la selecció 
natural com a principal mecanisme responsable seu. 

Si considerem, como ho va fer Darwin, que els organismes es reprodueixen, que neixen 
molts més organismes dels que poden sobreviure, que els descendents són hereus de les 
característiques dels seus progenitors i que existeixen variacions en les característiques 
–que es deuen, entre d’altres, a l’acció de les condicions del medi ambient- la selecció 
natural consisteix en la preservació de les variacions favorables i el rebuig a les 
perjudicials. 
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Així, per a Darwin, s’originen tant les varietats dintre de les espècies com, a llarg 
termini, les espècies dintre dels gèneres. D’aquesta manera, no només les varietats, sinó 
més important encara, les espècies no han de ser considerades com a immutables: 
aquestes són descendents directes d’alguna altre espècie, generalment extingida. 

Aquest procés de “descendència amb modificació”, demana, com varem veure, que es 
trobin actuant mecanismes d’herència i variació”. No obstant això, en temps de Darwin 
–com ell mateix reconeix a  L’origen de les espècies – aquests mecanismes eren en gran 
mesura desconeguts, desconeixement que va intentar posar remei a través de la 
“hipòtesi provisoria de la pangènesis”, exposada a la seva obra el 1868. La variació dels 
animals i plantes sota domesticació. 

D’acord amb la “història oficial”, un monjo agustí, Gregor Mendel, hauria assegut poc 
temps enrere les bases de la disciplina biològica que s’encarrega de l’estudi de tals 
mecanismes i que a partir de 1905 es denominaria “genètica”. Els seus resultats, 
obtinguts mitjançant experiments realitzats amb pèsols al monestir de Brünn (avui Brno, 
a l’actual República Txeca) i donats a conèixer el 1865, serien no obstant això ignorats 
o desconeguts. 

Serà tot just a les primeres dècades del segle XX quan cristal·litzi aquesta nova 
disciplina, disposant-se així d’una explicació satisfactòria de l’herència i variació 
biològiques. D’aquesta manera, estarà aplanat el camí perquè, cap a finals dels anys 
trenta i quaranta del segle passat, es doni la síntesi entre la teoria de l’evolució per 
selecció natural i la genètica clàssica, donant lloc a la anomenada “teoria sintètica de 
l’evolució”, que constitueix la primera formulació completa i satisfactòria de la teoria 
de l’evolució i el rerefons de molt del que va desenvolupar-se a partir de llavors a la 
biologia evolutiva. 

Així, molts s’han preguntat què hauria passat si Darwin hagués conegut (l’obra de) 
Mendel: no s’haurien assolit molt temps abans desenvolupaments que just van tenir lloc 
durant el segle XX?, no s’hauria arribat a la “moderna síntesi” amb seixanta anys 
d’antelació?, i, en conseqüència, no hauríem avançat molt més en el nostre coneixement 
dels fenòmens biològics en general i evolutius en particular? 

Per acabar-ho d’arrodonir, s’afirma que això va estar a punt de succeir: bastava que 
Darwin tallés les pàgines de la separata del treball de Mendel que es trobava a la seva 
biblioteca i ho llegís!, ja que immediatament reconeixeria que aquell proporcionava en 
aquest article el mecanisme de l’herència que la seva teoria de l’evolució requeria i que 
ell tentativamente va intentar desenvolupar en la seva hipòtesi provisoria de la 
pangènesis, o que Mendel s’hagués trobat amb Darwin a Londres o ho hagués anat a 
visitar a la seva casa als afores! (en ocasió del viatge que el primer fes a aquesta ciutat). 



 

Gregor Mendel 

Avui, no obstant això, se sap que el text de Mendel no es trobava a la biblioteca de 
Darwin (encara que sí es trobava en possessió d’aquest últim un llibre que va romandre 
amb les fulles sense tallar on es feia referència al treball de Mendel) i que si bé a l’agost 
de 1862 Mendel va viatjar primer a París i després a Londres a visitar l’Exposició 
Mundial, no es va trobar allí amb Darwin ni va visitar-lo a casa seva de Down (a més, 
per aquestes dates, Darwin aparentment no es trobava en aquesta casa). 

Les respostes tàcitament afirmatives a les preguntes abans plantejades pressuposen que 
Mendel va proporcionar allò que es reconeix faltant a la teoria de Darwin de l’evolució 
per selecció natural i que ell mateix intentés oferir amb la seva “hipòtesi provisoria de la 
pangènesis”: un mecanisme que adonés de l’origen de les variacions sobre les quals 
pogués actuar aquesta selecció. Però, i si no fos aquest el cas? 

En realitat, una lectura atenta dels treballs originals de Mendel, així com també la 
ubicació de la seva obra en el context de la biologia del segle XIX, podria proporcionar-
nos una imatge diferent. Segons ella, Mendel no va dir ni va fer tot el que diuen que va 
dir i que va fer. En primer lloc, el problema central al que Mendel intenta donar solució 
amb el seu treball no és el problema de l’herència, sinó altre, si bé relacionat, distint 
d’aquest: el problema de la hibridació (poden originar-se noves espècies a partir del 
creuament -o hibridació- d’espècies preexistents?), que era per ell considerat el 
problema central a la història evolutiva dels éssers vius, proposant-se trobar “una llei de 
validesa universal sobre la formació i l’evolució dels híbrids”. 

En segon lloc, aquesta llei no s’identifica amb les lleis que més tard duen el seu nom: 
Mendel planteja aquestes lleis en termes de les característiques mateixes (el que 
posteriorment es denominaria “fenotip”) i no en termes dels “gens” o “factors” (genotip) 
responsables per la seva aparició. 

En tercer lloc, Mendel intenta fonamentar i explicar aquesta llei mitjançant la 
constitució i agrupació del que denomina “elements” o “elements cel·lulars”, que, no 



obstant això, no s’identifiquen amb els gens, factors, al·lels o factors al·lels de la 
genètica anomenada “clàssica”, “formal” o fins i tot “mendeliana”. A més, Mendel creu 
haver trobat en els seus experiments amb altres plantes distintes dels pèsols, les hieracis, 
suport a la idea que poden originar-se noves espècies a partir de la hibridació d’espècies 
preexistents, idea coneguda amb el nom de “nova doctrina de la creació especial” o 
“hibridisme”. 

Així, les relacions entre Darwin i Mendel haurien de ser mirades des d’una perspectiva 
distinta. Tant l’un com l’altre s’enfronten a un problema pertanyent a la biologia 
evolutiva. Però mentre Mendel es manifesta a favor d’una teoria alternativa a la teoria 
de la “descendència amb modificació”, a saber: la “nova doctrina de la creació especial” 
o “hibridisme”, i fins a creu haver trobat suport experimental a aquesta teoria, Darwin és 
un gran crític d’ella i, de fet, desenvolupa una explicació alternativa a l’origen de les 
espècies: la seva teoria de l’evolució per (fonamentalment) selecció natural. 

D’aquesta manera, en el cas que Darwin hagués llegit el (o els textos) de Mendel 
 l’hauria considerat un “hibridista” més, si bé potser un de molt bo, per les seves 
habilitats experimentals i per proporcionar a més un tractament estadístic dels seus 
resultats (que és com va ser considerat Mendel pels contemporanis que van arribar a 
conèixer el seu treball), però oposat a les seves conviccions fonamentals i no com 
proporcionant el mecanisme faltant a la seva teoria, això és, com proporcionant una 
explicació satisfactòria al problema de l’origen i herència de les variacions sobre les 
quals actuaria la selecció natural. 

I estem ben segurs que en cas d’haver-se portat a terme una trobada personal entre 
Darwin i Mendel, a causa de les bones maneres d’un gentleman anglès i al dels d’un fill 
de camperols i educat monjo agustí, i a les ocupacions, interessos i orígens de cadascun, 
haurien compartit amablement un te amb la porcellana produïda per la família de la 
dona de Darwin o un suculent plat de pèsols provinents del monestir de Brünn, i haurien 
discutit educada i potser també apassionadament sobre temes evolutius, però difícilment 
s’hauria portat a terme una “síntesi” anticipada entre el que seria conegut com 
“darwinisme” i “mendelisme” en els anys trenta i quaranta del segle XX. 
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